Jaargang 25 bulletin 22
Purmerend, 25 mei 2018
Agenda Mei
29 mei
1 juni
1 juni

MR overleg om 19.30
Maandsluiting groep 7
Praktisch verkeersexamen groep 7

Afwezigheid juf Natascha groep 7
Vorige week donderdag heeft juf Natscha zich helaas ziek moeten melden, omdat het niet
goed met haar ging. Juf Natascha heeft aangegeven dat de oorzaak vooral bij zichzelf zit en
dat zij daardoor haar werkzaamheden op school niet meer kan uitvoeren. De vervanging van
juf Natascha is intern opgelost door de bereidheid van leerkrachten om een dag extra te
werken. Hierdoor zijn er wel wat verschuivingen van leerkrachten in groep 6 en 7. Deze
groepen hebben vorige week een brief mee naar huis gekregen om dit uit te leggen.

Sportdag op 6 juli voor groepen 3-8
Op vrijdag 6 juli zal Spurd samen met leerlingen van het Horizon College Sport en Spel voor
ons een sportdag organiseren voor de groepen 3 t/m 8. Normaal hebben wij op vrijdag gym,
dat komt op 6 juli te vervallen, maar de kinderen zullen wel een sportieve ochtend hebben.
We starten gewoon om 8.30 en zullen samen naar de sportvelden lopen. Na de sportieve
activiteiten gaan we weer naar school en zijn de kinderen gewoon om 14.00 vrij.

Schoolzwemmen in schooljaar 2018-2019
Ook volgend schooljaar zal het schoolzwemmen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Het
zal dezelfde invulling krijgen als dit schooljaar, namelijk alleen kinderen die nog een A of B
diploma willen halen kunnen zich opgeven. Leerlingen kunnen zich dus niet meer aan het
begin van het schooljaar aanmelden voor het C- diploma of voor zwemvaardigheden.
Hierdoor hebben alleen de kinderen van groep 1 t/m 4, die in aanmerking komen om mee te
zwemmen met het schoolzwemmen een brief mee naar huis gekregen. Heeft u geen brief
ontvangen en wilt u toch graag uw zoon of dochter opgeven voor het schoolzwemmen, kom
dan even naar de directeur of juf Maaike.

Margedag 20 juli vervalt
Vrijdag 20 juli stond in de jaarkalender als een margedag. Dat houdt in dat als we gedurende
het schooljaar geen groepen naar huis sturen we deze dag vrij kunnen geven. Helaas hebben
we in het afgelopen schooljaar bijna alle groepen een keer een dag naar huis gestuurd en
kunnen we hier dus geen gebruik van maken. Vrijdag 20 juli is dus de laatste schooldag. De
leerlingen hebben die dag les van 8.30 tot 12.30, daarna begint de zomervakantie.

Herinnering: Schoolreisjes
De schoolreisjes van 2018 komen steeds dichterbij, maar helaas hebben nog niet alle ouders
betaald. In onderstaand overzicht ziet u de bestemmingen en de kosten van de diverse
schoolreisjes.
Groep
1/2
3/4
5/6
7
8

Bestemming
Sprookjeswonderland (woensdag 23 mei)
Oud Valkenveen (woensdag 13 juni)
Duinrell (woensdag 20 juni)
Kamp Banjaert Wijk aan Zee
(woensdag20 juni + donderdag 21 juni)
Kamp Hoorn
(woensdag 27 t/m vrijdag 29 juni )

Vervoer
bus
bus
bus
Taxi Ruiter + eigen auto’s

Prijs
€ 22,50
€ 27,50
€ 27,50
€ 47,50

Taxi Ruiter + eigen auto’s € 60,00

U kunt het bedrag contant betalen bij de directie of bij juf Maaike, maar wij zien liever
dat u het zo snel mogelijk stort op NL41 RABO 0327 9894 91.
t.n.v. A. Huizing Oudervereniging o.b.s. ’t Carrousel. LET OP DIT IS EEN NIEUW
REKENINGNUMMER!!!!
Vermeld daarbij de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit.
Kinderen waarvoor niet betaald is, kunnen helaas niet mee op schoolreisje. Dat willen
we natuurlijk voorkomen. Als er een belangrijke reden is, waardoor u op dit moment
niet kunt betalen, komt u dan even langs bij de directie. We vinden dan samen wel een
oplossing.

